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USPOSABLJANJE 
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PODJETJA 

 Namen produkta je spodbujanje ustanovitve in zagona 
nastajajočih podjetij ter razvoj podprtih podjetij in uspešen 
prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne 
podjeme, ki imajo pozitivni gospodarski in družbeni 
pomen.  
 

 SPS podpira start up podjetja (mlajša od 14 mesecev) preko 
ZAGONSKIH SPODBUD, ki jih v prvi razvojni fazi oz. na 
začetku svoje poti prejmejo start up podjetja v obliki 
nepovratnih sredstev. 

NAMEN FINANCIRANJA: 



FINANČNA  
KONSTRUKCIJA 

DOBA  
FINANCIRANJA 

UPRAVIČENCI 
 

KRITJE  
STROŠKOV 

za start up  
podjetja  

(podjetja mlajša od  
14  mesecev) 

OSNOVNE ZNAČILNOSTI 

VIŠINA  
SUBVENCIJE 

do  
54.000 EUR 
nepovratnih  

sredstev SPSa 

do 3 leta  
financiranja 
(izplačilo v  

treh tranšah) 

brez stroškov  
odobritve in  

vodenja  
subvencije 

SPODBUDE ZA ZAGON  
INOVATIVNIH PODJETIJ – P2 2021 

 

 100 %  
financiranje 

 



DOBRE PRAKSE 
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96.8% 
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19.9% 

14.7% 
12.8% 

12.8% 

9.0% 

9.0% 

8.3% 

7.7% 

7.7% 

7.1% 

6.4% 

5.1% 

3.8% 

2.6% 

2.6% 

2.6% 

1.9% 

1.9% 

1.9% 

1.3% 

10.3% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%
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Mentorstvo
Konvertibilno posojilo SPS

Nagrada na startup tekmovanjih
Konference in forumi

Tehnološki park
Banka

Slovenski poslovni angeli
Startup šola
EU sredstva

Univerzitetni inkubator
Tuji pospeševalniki
Tuji poslovni angeli

Podjetniški inkubator
Slovenski zasebni pospeševalniki

Množično financiranje
Nacionalna razvojna sredstva

SK200 SPS
Nagrada na startup vikendih

Tuji skladi tveganega kapitala
Drugi produkti SPS
Slovenski skladi TK

Drugo

Finančni viri  
za zagon  
podjetja  

(raziskava Univerza v 
Mb.: Slovenska  

podjetja in značilnosti 
start-up ekosistema) 
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NAMEN FINANČNE LINIJE:  
 

 Namenjena je mladim inovativnim podjetjem 
(mlajšim od 5 let) za vstop na trg in njihovo hitro rast na 
trgu.  
 

 Produkt deluje na način, da holdinški sklad (SPS) sam 
in/ali skupaj z zasebnimi investitorji neposredno so 
investira v obliki konvertibilnega posojila ali 
neposrednega lastniškega vložka v mlado 
visokotehnološko podjetje. 
 

  Financiranje v obliki semenskega kapitala se osredotoča 
na podporo zgolj tistih mladih podjetij, ki izkazujejo 
potencial rasti, razvoj novih produktov, vstopa na tuje 
trge ali povečanje števila zaposlenih v podjetju.  



OBLIKE PRODUKTOV: 

Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij /SK75 2021 
 75.000 EUR konvertibilnega posojila 

o Razpisana sredstva: 1,5 mio EUR 
o Plan podprtih podjetij: 20 kom 
o Status razpisa: AKTIVEN 
o Objava razpisa: 19.02.2021 

 
                                

So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP 2021 / SI-SK 2021 
 od 100.000 EUR do 600.000 EUR direktnega kapitalskega vložka SPS 

o Razpisana sredstva: 1,3 mio EUR 
o Plan podprtih podjetij: 4 kom 
o Status razpisa: AKTIVEN 
o Objava razpisa: 19.02.2021 

 
 

 
 
  



MORATORIJ NAČIN  
ODPLAČEVANJA 

 

KRITJE  
STROŠKOV 

konvertibilno posojilo  
se odplačuje v enakih  

zaporednih mesečnih  
obrokih  

po  
preteku moratorija 

OSNOVNE ZNAČILNOSTI 

DOBA  
FINANCIRANJA 

pogodbena  
obrestna mera  

znaša  
fiksno  

4,0 % p.a. 

brez stroškov  
odobritve in  

vodenja  
posojila 

 moratorij na  
odplačilo  
glavnice  

konvertibilnega  
posojila znaša 
 tri (3) leta 

 

1. KONVERTIBILNO POSOJILO ZA  
ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ – SK75 2021 

ročnost  
konvertibilnega  

posojila,  
vključno z moratorijem 
 na odplačilo posojila je  
pet (5) let z možnostjo 

 podaljšanja  
za največ 2 leti 

 

OBRESTNA  
MERA 



ZA START UPE  
(podjetja mlajša 
od 14 mesecev) 

+ VSEBINSKA  
PODPORA 

KORIŠČENJE FAZNE PODPORE PRODUKTOV SPS 
PRIMER PODJETJA:  DAIBAU INT. D.O.O. – MOJ MOJSTER 

 

 mentorstvo,  
 usposabljanje  

izobraževanje,  
 mentorski programi, 
 predselekcije,… 

P2  
2013 

 SK50  
2014 

TVEGAN 
 KAPITAL 

2018 
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ZA START UPE  
(podjetja mlajša 
od 14 mesecev) 

VSEBINSKA  
PODPORA 

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO  
PRIMER PODJETJA: BORZA TERJATEV D.O.O.  

 

 mentorstvo,  
 usposabljanje  

izobraževanje,  
 mentorski programi, 
 predselekcije,… 

SK200 
2016, skupaj z zasebnimi  

investitorji – poslovni angeli ter  
tujim skladom. Sodelovanje  
 zasebnih investitorjev pri  

poslovanju podjetja. 

2018: 
 Št. zaposlenih: 6 
 dodana vrednost na  
      zaposlenega: 27.973 EUR 
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NAMEN PODPORE: 
 kombinacija finančne in vsebinske podpore 



PROGRAMI VSEBINSKE PODPORE  
ZA MLADA INOVATIVNA PODJETA 
 
 
„Program se izvaja pod blagovno znamko Startup Plus Program“ 

NAJMOČNEJŠI IN ZELO KAKOVOSTNI VSEBINSKI PROGRAMIZA PREJEMNIKE  

JAVNIH FINANČNIIH SREDSTEV! 
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NAMEN FINANČNE LINIJE:  
 
 Podpora v obliki TVEGANEGA KAPITALA zajema 

vstop v lastniško strukturo in upravljanje 
podjetja skupaj z zasebnimi investitorji s 
kapitalskimi vložki (tvegan kapital in 
mezzanin kapital).  
 

 Gre za podporo v obliki kapitalskih vložkov in 
mezzanin kreditov v hitrorastoča inovativna 
podjetja skupaj s privatnimi investitorji preko 
družb tveganega kapitala, ki omogoča začetek 
prodora na globalne trge in hitro globalno rast. 
 
 

 Namen vzpostavitve tovrstnega 
financiranja je razvoj obstoječega trga 
tveganega kapitala v Sloveniji in s tem 
povečanje števila zasebnih družb tveganega 
kapitala. 
 

 



OBLIKE PRODUKTOV: 

Tvegan kapital za globalno rast inovativnih podjetij 
 do 8.000.000EUR tveganega kapitala (preko programa CEFoF - Sre

dnjeevropski sklad skladov za tvegan kapital) 
 

                                
 

  



 
Sodelujoče države:  

Slovenija,  
Avstrija,  
Češka,  

Slovaška  
in Madžarska 

 

Oblikovan po vzoru sklada skladov Baltskih držav - Baltic 
Innovation Fund s strani Evropskega Investicijskega 

Sklada.  

Kaj je CEFoF –  
SREDNJE EVROPSKI SKLAD 
SKLADOV ZA TVEGAN KAPITAL ? 

V letu 2017 je Sklad vstopil v 
Srednjeevropski sklad skladov tveganega 
 in zasebnega kapitala (CEFOF), 
 preko katerega bodo slovenska podjetja in 
podjetja iz CEE regije imela možnost 
dostopati do 8 mio EUR tveganega / 
zasebnega kapitala na podjetje. 

 
 

 
Nova investicijska   

iniciativa  
sklad skladov 



 
Tvegan kapital za globalno rast inovativnih mladih podjetij 

SODELUJOČI SKLADI TVEGANEGA KAPITALA 

1. Invera Private Equity Fund (prej Ascendant Buy Out Fund) - Češka 
  

2. ENERN Tech III podfund - Češka 
 

3. Espira Fund I - Češka 
 

4. Euroventures V Technology and Growth Fund Cooperatief U.A. - Madžarska 
 

5. Evolving Europe Principal Investments Fund - Madžarska 
 

6. Genesis Growth Equity Fund I - Češka 
 

7. TCEE Fund IV S.C.A. SICAR - Avstrija 
 

8.  Sandberg Investment Fund II - Slovaška 

REALIZACIJA:  
 
 
 odobrenih 69,3 mio EUR ( 64%) zavez  

do 8 sodelujočih privatnih skladov  
tveganega kapitala, za naložbe v MSPje 
 

 izvedenih 22 naložb v MSPje z velikim  
potencialom rasti s strani 4 zasebnih  
skladov tveganega kapitala 

 
 v skupnem znesku 46,82 mio EUR  

PRIMERA NALOŽB V SLO PODJETJA:  
 
 SafeSize (Slovene-Dutch company)(programska rešite

v za merjenje in vizualicacijo npr. skeniranje čevljev) 
 
 Parsek (Slovene-Austrian company) 
(platforma za rešitve sodelovanja v zdravstvu, ki povezujejo 
bolnike in druge zainterisirane strani v zdravstvu) 
 
+ nekaj dodatnih naložb v SLO  
podjetja v ocenitvi 
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 Mikrokrediti predstavljajo neposredne kredite SPSa manjših  
vrednosti, ki so namenjeni financiranju manjših investicij ter  
financiranju obratnih sredstev.  
 

 Njihova pridobitev je enostavna in hitra, prav tako so zelo  
ugodni (nižja obrestna mera, možnost koriščenja moratorija,  
daljša ročnost) in brez stroškov odobritve.  
 

 Mikrokrediti preko SPSa so prilagojeni potrebam MSPjev,  
predvsem tistim, ki se soočajo s težavami pri dostopu do  
klasičnih bančnih storitev na trgu.  
 

 Koristijo pa jih lahko tudi podjetja oz. specifične ciljne 
skupine, ki predstavljajo določeno tržno vrzel (npr. podjetja na  
problemskih območjih, podjetja na obmejnih  
problemskih območjih).  
 

 Cilj mikrokreditov je podjetjem omogočiti dostop do  
ugodnega financiranja in jim na ta način zagotoviti  
nemoteno tekoče oz. likvidno poslovanje ter nadaljnjo rast  
in razvoj podjetja.  

NAMEN FINANCIRANJA: 



OBLIKE PRODUKTOV: 

Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji 2020 
 od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikrokredita/podjetje 

o Razpisana sredstva: 7,9 mio EUR 
o Plan podprtih podjetij: 320 kom 
o Status razpisa: ZAPRT 
 
                                

Neposredni krediti SPSa 2021 
 
 do 100.000 EUR posojila/podjetje 

o Plan razpisanih sredstev: 77,03 mio EUR 
o Plan podprtih podjetij: 750 kom 
o Status razpisa: ZAPRT 
o Objava razpisa: 9.04.2021 

 
 
 
  

SKUPAJ:  
122,67 mio EUR 
2.300 kom 



OSNOVNE ZNAČILNOSTI: 



5006 
podprtih 
projektov 

P7 

122,3  
mio EUR 

odobrenih 
finančnih 
spodbud 

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih in investicijskih skladov 

 
  

REZULTATI 2009-2020 



DOBRE PRAKSE 





OBLIKE PRODUKTOV: 

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus 2021 
/1.faza/ 
 do 1.250.000 EUR bančnega kredita/podjetje 

o Razpisana sredstva: 103,07 mio EUR 
o Plan podprtih podjetij: 650 kom 
o Status razpisa: AKTIVEN 
o Predvidena objava: 02.04.2021 

 
                                

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1-2 plus 2021 
/2.faza/ 
 
 do 1.250.000 EUR bančnega kredita/podjetje 

o Plan razpisanih sredstev: 25,85 mio EUR 
o Plan podprtih podjetij: 145 kom 
o Status razpisa: V PRIPRAVI 
o Objava razpisa: Oktober 2021 

 
 

 
 
  

SKUPAJ:  
128,92 mio EUR 
795 kom 



1. Prva stopnja se odvija na nivoju poslovne banke. 
 
 Podjetje zaprosi za ugodni kredit, ki bo zavarovan z garancijo Sklada.  
 Banka prouči, v skladu s poslovno prakso, potencialnega kreditojemalca.  
 V primeru, da potencialnega kreditojemalca in njegov projekt oceni 

pozitivno, banka izda pozitivni bančni sklep s kreditnimi pogoji.  

 
2. Druga stopnja se odvija na Skladu.  

 
 Podjetje odda vlogo z ustrezno dokumentacijo na Sklad, kjer se izvedejo 

formalno pravni postopki obravnave vloge, skladno z določili javnega razpisa. 

Dvostopenjska pridobitev garancije 

14 sodelujočih bank 



DOBRE PRAKSE 

 
 S pomočjo garancije 

Slovenskega podjetniškega 
sklada  

so v času krize podjetje 
dokapitalizirali  

v višini 100.000 EUR  
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NAMEN FINANČNE LINIJE:  
 
 Posebne spodbude se izvajajo v obliki 

nepovratnih sredstev, namenjene pa so 
mikro, malim in srednje velikim podjetjem oz. 
določenim specifičnim ciljnim skupinam, ki 
potrebujejo ugodne finančne spodbude za 
rast in razvoj podjetja.  



Upravičenci bodo morali  
sodelovati z zunanjim  

strokovnjakom za  
izvedbo digitalne  
transformacije 

Zunanje strokovnjake  
izberejo iz seznama, ki je  
objavljen na spletni strani  

Digitalnega inovacijskega 
 stičišča: https://dihslovenia.si/s

mernice/digitalne-strategije 

SODELOVANJE Z ZUNANJIM STROKOVNJAKOM 

Cilj sodelovanje je pridobitev  
ustreznega strokovnjaka,  
ki bo nudil pomoč podjetju 

 v obliki svetovanja, 
 prenosa znanja in  

izkušenj ter  
nadgradnje kompetenc 

Spodbude za digitalno transformacijo MSP – P4D 2021 
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P4D 2021 Spodbude za digitalno transformacijo MSP 2021 

RAZPIS V PRIPRAVI 
Predvidena objava:  
po pridobitvi vseh 

 soglasij 

RAZPISANA SREDSTVA:  
30 mio EUR  
za 300 podjetij 

 Upravičenci: 
Na razpis se bodo lahko prijavila mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 
zaposlenimi, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge. 
 
 Višina financiranja: 

Izbrani upravičenci bodo imeli možnost pridobiti skupno od 30.000,00 EUR do 100.000,00 
EUR sofinanciranja. Intenzivnost sofinanciranja je do največ 60% upravičenih stroškov 
operacije, kar pomeni, da bodo morali upravičeni stroški znašati najmanj 50.000,00 EUR. 

 
 Kdo ni upravičen do sredstev po tem javnem razpisu? 

Upravičenci, ki so prejeli sredstva na javnem razpisu Sklada pri produktu P4D 2019-2023 
(Uradni list RS št. 62/19) ali P4D-C19 (Uradni list RS št. 110/20) niso upravičeni do prijave na ta 
javni razpis. 

 
 

PREDVIDENI POGOJI RAZPISA: 
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NAMEN FINANCIRANJA: 

 Osnovni namen projekta je dodeljevanje 
enostavnih spodbud manjših vrednosti, ki 
mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) 
omogoča bistveno poenostavljen dostop do 
sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo 
katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost 
in kompetence. 
 



Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev 



Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev 



REZULTATI 
2019-2020 

Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev 
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1. 

2. 

RAZPISI 2021 

Objava: 19. Februar 2021 

Objava: 19 Februar 2021 

Objava: 2. April 2021 

Objava: 31. Oktober 

Objava: 9. April 2021 

Objava: Predvidoma v juniju  
2021 

Objava: 12. Februar 2021 

Objava: 31. December 2020 

Objava: 17. julij 2020 

AKTIVEN 

AKTIVEN 

AKTIVEN 

ZAPRT 

AKTIVEN 

AKTIVEN 

ZAPRT 

V PRIPRAVI 

V PRIPRAVI 

ZAPRT 



REALIZACIJA PO 
FINANČNIH LINIJAH 

 2020 



 
“Any time is a good time to start a company.”  
Ron Conway, Noted Startup Investor, SV Angel 
  
“I knew that if I failed I wouldn’t regret that,  
but I knew the one thing I might regret is not trying.”   
Jeff Bezos, Amazon Founder and CEO 
 
„I‘m convinced that about half of what separates 
The successful entrepreneurs from the  
Non-successful ones is pure perseverance.“ 
Steve Jobs 

 
 

 



  
 telefon                                    02 234 12 60 
 
 spletna stran: www.podjetniskisklad.si 

 
 info e-mail:     info@podjetniskisklad.si 
 
 e-novice (obvestila o aktualnih razpisih) 
 

KONTAKTI ZA RAZPISE SPS: 

http://www.podjetniskisklad.si/
mailto:info@podjetniskisklad.si
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